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FIETSTOCHT VIA TRAIANA
Zo’n 2000 jaar geleden werd er in het
Romeinse Rijk door de Romeinen een
enorm wegenstelsel aangelegd van zo’n
80.000 km. Eén van deze wegen is de Via
Traiana. Deze weg werd aangelegd rond
het midden van de 1ste eeuw na Chr. En
verbond de Romeinse stad Colonia Ulpia
Traiana (Xanten) met Heerlen en
Maastricht. De weg was van grote militaire
en economische betekenis. In het
werkgebied van heemkundevereniging
Echter
Landj,
heemkundevereniging
Roerstreek en heemkundevereniging
Maas- en Swalmdal hebben enkele
amateurarcheologen
van
deze
verenigingen een samenwerkingsverband
opgericht met de naam Via Traiana. Het
doel is om het mogelijke tracé te verkennen
en te onderzoeken. De exacte route is n.l.
nog steeds onzeker. De oorspronkelijke
Romeinse weg is na een paar duizend jaar
grotendeels verdwenen of ligt onder een
asfaltweg.
Het samenwerkingsverband heeft in ieder
geval een fietsroute samengesteld
bestaande uit 3 deelroutes die liggen
tussen het Romeinse Teudurum (Tudderen)
en de Witte Steen in Reuver. De eerste
route van 35 km. loopt van Tudderen naar
Putbroek (Echt). Zij kunnen gedownload
worden op de sites van Echter Landj,
Roerstreekmuseum en Maas- en –
Swalmdal. Hoe mooi zou het zijn wanneer
het traject Tudderen-Heerlen ook nog eens
als fietsroute opgenomen kan worden?

RABO CLUB SUPPORT
Leden van Rabobank Zuid-Limburg Oost
kunnen van 5 t/m 27 september a.s. hun stem
via de Rabo App of Rabo Online Bankieren
uitbrengen op de deelnemers die zij een warm
hart toedragen. Hoe meer stemmen op een
club uitgebracht worden, des te hoger de
bijdrage
die
de
club
ontvangt.
Heemkundevereniging de Veersjprunk is een
van de deelnemers die op uw stem rekent.
Alvast dank!
OPEN MONUMENTENDAG 2022
Op zondag 11 september is landelijke Open
Monumentendag. Van 10 – 17 uur kunt U o.m.
het Nonke Buusjke en hoeve Raath gratis
bezichtigen.
In het Nonke Buusjke zijn extra activiteiten
zoals met paard werken op de akker, smeden
in de smidse en spinnen in het Weefhoes. Voor
de kinderen zijn er oud-Hollandse spelen.
Sinds 2018 restaureren Tobias en Rianne
Deurloo hoeve Raath, Dorpsstraat 136 te
Bingelrade:
een carréboerderij in een
landelijke omgeving. Zij zoeken constant
balans tussen hergebruiken van oude
materialen maar toch ook creëren van
hedendaags wooncomfort in combinatie met
duurzaamheid. Beschikbaar budget speelt
hierbij uiteraard ook een grote rol. Op Open
Monumentendag bieden zij u, naast een kijkje
in hun pand, ook informatie over de producten
die zij gebruikt hebben in het kader van
duurzaamheid. Van pelletketel tot isolatie en
van
slimme
thermostaat
tot
hemelwaterafkoppeling. Fietsroutes en folders
Visit South-Limburg zijn hier verkrijgbaar.

