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Bestuurs-mutaties 

Afgetreden (jaarvergadering 16 februari): dhr. ing. P.H.M.J. Lambriex  

 

Tijdens de druk bezochte Jaarvergadering van de Sectie Monumenten op 16 februari 2019 in 

het infocentrum van Fort Sint Michiel te Venlo werd met hartelijke woorden en een daverend 

applaus afscheid genomen van Ing. Peter Lambriex. Acht jaar lang leidde hij de Sectie met 

grote betrokkenheid, bevlogenheid en passie.  

Op 30 maart 2019 werd Ir. Joke Jongeling-Rooth voorgedragen als nieuwe voorzitter tijdens 

een bijzondere Algemene Ledenvergadering te Haelen. 

 

Samenstelling bestuur per 30 maart 2019 

Mevr. ir. J.M.M. Jongeling-Rooth   voorzitter 
Mevr. ing. E.T.A. Peerboom – van der Meer secretaris 

Dhr. H.M.J. Hermans bc    penningmeester 

Dhr. mr. F.L.M. Bouts    lid 

Dhr. A.M.F. Coppes      lid 

Dhr. ir. P.H.P. Stevens    lid 

    

Leden 

De Sectie telde per 31 december 2019: 283 leden en 82 gezinsleden.  

 

Interne communicatie 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal te Horn, te weten op 14 januari, 8 april, 24 

juni, 23 september, 4 november en 2 december. Op 26 augustus was er een bijzondere 

bestuursvergadering met een informeel karakter te Weert. 

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

Het jaarprogramma werd bij leden en derden bekendgemaakt door middel van de LGOG- 

nieuwsbrief en website, Social Media en mond-tot-mond reclame. 

 

Excursies / activiteiten Sectie Monumenten 2019 

 

Datum Onderwerp / titel Aantal 

   

16 februari Algemene Ledenvergadering Venlo/Blerick 

Lezing en rondleiding fort St. Michiel 

38 

38 

30 maart Bijzondere Algemene Ledenvergadering te Haelen 

Kasteel Aldenborgh 

52 

50 

25 mei Romeins Xanten 28 

13 juli Kasteel Wijnandsrade en kasteel & kerk Amstenrade  52 

2 november Nederweert o.l.v. Ir. Alfons Bruekers 

 

31 
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Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaf archeoloog Jos van der Weerden een 

historisch overzicht n.a.v. zijn archeologische opgravingen in 2012, 2016 en 2017 over Fort 

Sint Michiel in Venlo. Hierna leidde Paul Stevens de aanwezigen rond op het terrein dat sinds 

1641 in Spaanse, Franse, Staatse, Belgische en Nederlandse handen is geweest. 

 

Op Kasteel Aldenghoor te Haelen gaf de huidige kasteelvrouwe persoonlijk een exclusieve 

rondleiding door alle vertrekken. Met verve vertelde ze over de lange en roerige bewonings- 

en interessante bouwgeschiedenis van het kasteel en de bijbehorende tuinen.  

 

Onder leiding van een Duits- en Nederlandstalige gids werd in Xanten het grootste 

archeologische openluchtmuseum van Duitsland, het Archäologischer Park Xanten (APX) 

bezocht. Tevens kon men een bezoek brengen aan het LVR- Römermuseum en de Sint-

Victordom (basilica minor) aldaar.  

In Wijnandsrade leidde Jack Jetten gepassioneerd en deskundig de Sectie door het huidige 

kasteel  en de motte die onder monumentale bescherming staan.  

In Amstenrade stond de eerste neogotische kerk, de O.L.V.- kerk en het kasteel op het 

programma. Op kasteel Amstenrade was de huidige bewoonster van het kasteel, Leila van 

Lidth de Jeude - gravin de Marchant et d'Ansembourg, de gastvrouw.  

In Nederweert deelde Alfons Bruekers zijn historische kennis over Nederweert met de 

deelnemers. Zo leerden we over de cruciale rol die Nederweert speelde in de vaderlandse 

geschiedenis, de redding van zowel het Nederlandse als Britse koningshuis, de uitvinding van 

de kalender, de chronogrammen en het fundament van de stafkaarten van Nederland via 

driehoeksmetingen vanaf de kerktoren. 

 

Het was een interessant en gevarieerd jaarprogramma, met bestemmingen in Duitsland, 

Noord- Midden en Zuid-Limburg. Zowel de excursie naar kasteel Wijnandsrade/Amstenrade 

en Nederweert waren volgeboekt. Het was een jaar om trots op te zijn. 

 

Commissie Monumenten 

De sectie wordt ondersteund door de Commissie Monumenten. Deze commissie is bijeen 

geweest op 31 januari, 11 maart en 20 mei. Samenstelling is Joke Jongeling (voorzitter), 

Winfried Timmers, Peter Vossen en Rob Smeets. Er is op 11 maart advies uitgebracht aan het 

bestuur van de sectie monumenten, de leden van de sectie monumenten en de leden van het 

LGOG over de verkiezingsprogramma’s van de Limburgse partijen voor de verkiezing van 

Provinciale Staten. Daarin is een overzicht gegeven van alle punten met betrekking tot het 

erfgoed van die partijen. Uiteraard is geen kiesadvies gegeven, alleen objectieve informatie. 

Op 8 april is het belang van erfgoed per brief onder de aandacht gebracht van de informateurs 

van het college van Gedeputeerde Staten. Ander belangrijk onderwerp is het opstellen van 

Kerkenvisies door gemeenten en de rol die onze leden daarin kunnen hebben. 

 

In de loop van het jaar is de Coöperatie Erfgoed Limburg steeds actiever geworden en is de 

werkgroep Monumenten, Landschap en Archeologie opgericht. Daarin is de sectie 

Monumenten vertegenwoordigd. De taken van de commissie en de werkgroep liggen in 

elkaars verlengde en onderzocht zal worden of deze kunnen worden samengevoegd. 

 

Voorzitter     Secretaris 

Ir. J.M.M. Jongeling-Rooth (Joke)  Ing. E.T.A. Peerboom – van der Meer (Ellie)  
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