
Sectie Monumenten 

 

Doelstelling 

De Sectie Monumenten wil de belangstelling en de zorg voor monumenten die van waarde 

zijn voor de Limburgse geschied- en oudheidkunde bevorderen. Zij doet dat met name door 

het organiseren van excursies, themadagen en lezingen. Met het informeren van de leden 

wordt verwacht dat de interesse voor monumenten zal toenemen. De Sectie stimuleert en 

ondersteunt zo mogelijk (bouw-)historisch en archeologisch onderzoek naar monumenten en 

het uitbrengen van publicaties hierover. Ook het onder de aandacht brengen van bedreigde 

monumenten en ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg behoren tot haar taken. 

 

Bestuursmutaties 

Tijdens de Jaarvergadering van de sectie op 24 februari in Venlo beëindigde Hans Pijpers zijn 

activiteiten als secretaris van de Sectie Monumenten. Als nieuwe bestuursleden werden 

gekozen mw. Ellie Peerboom-van der Meer, Paul Stevens en Arthur Coppes. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018 

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

J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth, secretaris, H.M.J. (Hubert) Hermans bc, penningmeester, 

A.M.F. (Arthur) Coppes, mw. ing. E.T.A. (Ellie) Peerboom-van der Meer en ir. P.H.P. (Paul) 

Stevens. 

 

Leden 

De sectie telde 299 leden per 31 december 2018 (op 31 december 2017 waren dat er 289).  

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2018 viermaal. Zaken die de aandacht 

vroegen van het bestuur waren naast het excursieprogramma vooral continuïteit van het 

bestuur en de activiteiten van de zomer 2017 ingestelde Commissie Monumenten. Deze 

commissie adviseerde het hoofdbestuur en het bestuur van de sectie eenmaal over het 

betrekken van jongeren bij monumenten. Voorts was de Sectie vertegenwoordigd op de 

algemene ledenvergaderingen en KSC van het LGOG. 

 

Activiteiten 

24 februari  Jaarvergadering met aansluitend lezing over Art Nouveau Venlo. 

De vergadering vond plaats in hotel Wilhelmina in Venlo. Een van de 

agendapunten was de presentatie van de nieuwe huisstijl van het LGOG door 

Kris Förster. Een noviteit was dat Ellie Peerboom, een van de nieuwe 

bestuursleden, zich via digitale verbinding vanuit Abu Dahbi voorstelde. 

In het middagprogramma gaf kunsthistoricus drs. Wil Boetzkes een inleiding 

over Art Nouveau. Daarmee enthousiasmeerde hij zijn gehoor voor de excursie 

van 10 maart naar Brussel, hoofdstad van de Art Nouveau, en het minder 

bekende O-L-V-Waver (49) 

10 maart  Excursie Art Nouveau Brussel en O-L-V-Waver. Per bus werd het gezelschap 

vanaf diverse opstapplaatsen in Limburg opgehaald. De heer Boetzkes leidde 

rond in Brussel langs vele van de prachtig gedecoreerde panden in de stijl van 

Art Nouveau ofwel Jugendstil. De wandeling ging onder zijn deskundige 

begeleiding langs onder andere Maison Ciamberlani, Maison Cauchie en Hotel 

Tassel; stuk voor stuk meesterwerken van de Art Nouveau.  



’s Middags werd het Sint-Ursula-Instituut in O-L-V-Waver bezocht. Met name 

de schitterende wintertuin met glas-in-lood in Art Nouveau-stijl illustreerde de 

moderne onderwijsopvattingen van de school. Ook de overige onderdelen van 

het instituut waren het bezoek meer dan de moeite waard (49) 

16 juni  Excursie Hasselt. Deze excursie omvatte een bezoek aan de Abdij Herkenrode 

en aansluitend aan het centrum van Hasselt. De Abdij was eens een bloeiend 

bedevaartsoort. Na een periode van verval worden de gebouwen nu 

successievelijk gerestaureerd. De toelichting in het belevingscentrum bracht de 

lokale geschiedenis tot leven. 

Na de lunch werd de deelnemers door de gidsen van Hasselt rondgeleid door 

het stadscentrum. Op diverse plekken werd de band met Limburg, bijvoorbeeld 

via Hendrik van Veldeke, toegelicht (40) 

13 oktober  Themadag Boosten. Op deze themadag gaven twee kenners toelichting op de 

Limburgse architect Alphonse Boosten. Architect Fred Humblé richtte zich met 

name op de architectuur. Kunsthistoricus Sander van Daal gaf toelichting op de 

aanwezige kerkelijke kunst. Het programma startte met een presentatie van 

Fred Humblé in het Keenter Hart in Weert. Vervolgens werden de St.-

Josephkerk van Keent (Weert), de St.-Lambertuskerk in Horst en de O.L. 

Vrouwekerk in Grubbenvorst bezocht (27) 

 

 


