
Sectie Monumenten 

 

Bestuursmutaties 

Teruggetreden: W.G.F.M. (Wiel) Jenniskens (jaarvergadering 18 februari), penningmeester en 

bestuurslid. Zijn taak als penningmeester werd overgenomen door bc. H.M.J. (Hubert) 

Hermans.  

Toegetreden: mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth (jaarvergadering 18 februari). 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017 

Ing. P.H.M.J. (Peter) Lambriex, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter, bc. H. 

M.J. (Hubert) Hermans, penningmeester, J.S.M. (Hans) Pijpers, secretaris, A.J.G. (Ton) 

Hendricks, mw. M.M.G.J. (Marieke) Gerrits en mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth. 

 

Leden 

De sectie telde 289 leden per 31 december 2017 (op 31 december 2016 waren dat er 302).  

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en evaluatie 

van de excursies, de samenwerking met andere geledingen bij de organisatie van excursies 

(onder meer Stichting Het Limburgs Landschap).  

In het verslagjaar werd de Advies Commissie Sectie Monumenten ingesteld met als taak om 

onder de verantwoordelijkheid van het sectiebestuur gevraagd en ongevraagd het HB en het 

bestuur van de Sectie Monumenten te adviseren over alle zaken waaraan behoefte blijkt op het 

brede terrein van de monumenten.  

 

Activiteiten 

18 februari Jaarvergadering (Susteren) met aansluitend lezing door Wil Schulpen over de 

historie van Susteren, de opgravingen aldaar van eind 20e eeuw, de Amelberga-

basiliek en de schatkamer. Na de lunch rondleidingen in de basiliek en in de 

schatkamer. De schatten in basiliek en schatkamer behoren tot de oudste in de 

Nederlanden (15) 

13 mei  Dagexcursie naar Geijsteren. Op deze memorabele dag was het ontvangst in zaal 

De Kei te Geijsteren, waarna een inleiding werd gehouden door baron W. 

Weichs de Wenne. Na deze inleiding vond er een geleide wandeling plaats langs 

de monumenten in het dorp, het kerkhof en de kasteelplaats, mede onder leiding 

van Cynthia Siefers. Na de lunch werd er een bezoek gebracht aan de (nieuwe) 

kerk van Geijsteren (architect Boosten), die op de plaats staat van de in de oorlog 

verwoeste kerk. Vervolgens werd in de bossen van het landgoed de 

Willibrorduskapel bezocht; de dag werd afgesloten met een bezoek aan de 

Rosmolen op de Oostrumse beek (42) 

22 juli Dagexcursie (i.s.m. Stichting Het Limburgs Landschap). Bezoek aan Kanne (H. 

Grafkapel), Château Neercanne (kasteel en tuinen) en klooster Hoogcruts 

(geconsolideerde ruïne, tuinen, gerenoveerde gloriëtte)(65) 

23 september Themadag Vakwerkbouw te Mechelen onder leiding van Coen Eggen. 

Na een gedegen en hoogst interessante introductie over vakwerkbouw in Zuid-

Limburg en het aangrenzende Duitsland en België was er na de lunch een 

rondgang in Mechelen waarbij diverse panden konden worden bekeken met een 

toelichting van Eggen (17) 

 


