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Activiteit:  Evenement “Roermond wordt wereldnieuws”  

 23 juli 1572  

  

Wanneer: zaterdag 22 oktober 2022 om 13.30 tot 16.00 uur 

Locatie: Royaltheater, Hamstraat 7a, Roermond 

 

Roermond, oktober 2022  

 

Geachte leden van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond en donateurs van de 

Stichting Rura,  

 

U wordt uitgenodigd voor een speciaal evenement ter gelegenheid van de Maand van de 

Geschiedenis op zaterdag 22 oktober. 

 

Op 23 juli was het exact 450 jaar geleden dat een groep van 23 Roermondenaren  

door bruut geweld de dood vond tijdens de plunderingen van de stad door de  

troepen van Willem van Oranje. Vooral het lot van twaalf kartuizers, monniken en  

lekenbroeders, vergezeld door de secretaris van de bisschop, is schokkend. Zij  

staan tegenwoordig bekend als de Martelaren van Roermond. Momenteel loopt in  

de Caroluskapel te Roermond een tentoonstelling die dit trieste maar belangrijke  

hoofdstuk in de geschiedenis van Roermond in beeld brengt. 

In het kader van de Maand van de Geschiedenis wordt in samenwerking met LGOG  

Kring Roermond een evenement georganiseerd in het Royal Theater te Roermond.  

Er zijn doorlopend korte lezingen, men kan deelnemen aan een speciale themawandeling om 

14.00 en 15.00 uur (max. 20 personen per groep), er zijn discussies, optredens en workshops. 

Uiteraard is het mogelijk aansluitend de tentoonstelling te bezoeken.  

Vrije inloop tussen 13.30 en 16.00 uur. 

 

De toegang bij deze bijzondere bijeenkomst is gratis. 
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Voor het huidige seizoen is nog een lezing gepland: 

- 7 november: Prof. Jos Benders : Roermondse numismatiek 

 

De lezing vindt plaats in: 

Theaterhotel De Oranjerie (Kloosterzaal), Kloosterwandplein 12-16.  

 

- In de Kloosterzaal van de Oranjerie is slechts plaats voor 73 personen.  

- Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich 

tijdig voorafgaand aan te melden op het adres: 

info@lgog-roermond.nl met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.  

- Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, een 

bevestiging per e-mail. 

- Aan hen die geen lid zijn van het LGOG of donateur van Rura wordt € 2,50 entree in 

rekening gebracht. 

 

Namens de Kring Gelders Overkwartier van Roermond:  

Hein van der Bruggen, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


