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KONINKLIJK 

LIMBURGS  GESCHIED– EN  OUDHEIDKUNDIG  GENOOTSCHAP 

Sectie Monumenten 

 

Jaarverslag 2020 
 

 

 

Bestuurs-mutaties 

Afgetreden (jaarvergadering 15 februari 2020): Mw Ing. E.T.A. (Ellie) Peerboom – van der 

Meer & Mr. F.L.M. (Frank) Bouts. 

Toegetreden (jaarvergadering 15 februari 2020): Drs. S.E. (Servé) Minis 

 

Tijdens de goedbezochte Jaarvergadering van de Sectie Monumenten op 15 februari 2020 te 

Meerssen werd met hartelijke woorden en een daverend applaus afscheid genomen van Ing. 

Ellie Peerboom en van Mr. Frank Bouts. In dezelfde vergadering werd Drs. S.E. (Servé) 

Minis bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. 

 

 

Samenstelling bestuur per 30 maart 2020 

Mevr. ir. J.M.M. Jongeling-Rooth   voorzitter 

Dhr. drs. S.E. Minis     secretaris 

Dhr. H.M.J. Hermans bc    penningmeester 

Dhr. A.M.F. Coppes      lid 

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

  

   

Leden 

De Sectie telde per 31 december 2020:   259 leden en 67 gezinsleden.  

 

 

Interne communicatie 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar in totaal viermaal. Hiervan tweemaal te Horn, te 

weten op 20 januari en 2 maart. In verband met de beperkingen vanwege Covid-19 heeft het 

bestuur zijn toevlucht genomen tot videobellen op 15 april. Op 21 september is vergaderd bij 

de voorzitter thuis.  

 

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

Het afgelopen jaar zal iedereen zich herinneren als een bijzonder jaar. Bijzonder vanwege de 

coronapandemie die de wereld in z’n greep hield. De activiteiten van onze Sectie 

Monumenten zijn daardoor na de Algemene Ledenvergadering op 15 februari te Meerssen 

helaas volledig stilgevallen. Het bestuur beraadt zich momenteel hoe de leden daarvoor in het 

komende jaar gecompenseerd kunnen worden. De leden zullen de volgende Algemene 

Ledenvergadering worden opgeroepen om daartoe suggesties te doen. Het jaarprogramma 

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

website van het LGOG. 
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Om onze leden te informeren zijn berichten geplaatst en gedeeld op de Facebookpagina van 

de sectie. Dit betreft onder andere het programma van de Open Monumentendag in Limburg 

en activiteiten die ook in tijden van corona mogelijk zijn, zoals de podcasts van het bureau.  

Tijdens de vergadering van het LGOG op 26 september in Roermond ontving onze oud-

voorzitter Peter Lambriex de verenigingsspeld. Hij kreeg deze toegekend vanwege zijn 

verdiensten voor de kring Maastricht en onze sectie Monumenten. 

 

 

Excursies / activiteiten Sectie Monumenten 2020 

 

 

 

Commissie Monumenten 

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

verslagjaar niet bijeen geweest.  

 

Voorzitter     Secretaris 

Ir. J.M.M. Jongeling-Rooth (Joke)  Drs. S.E. Minis  (Servé)   

 

Datum 

 

Onderwerp / titel 

Aantal 

   

15 februari Algemene Ledenvergadering te Meerssen 

Lezing en rondleiding in de vml. Synagoge van Meerssen door 

de heer Ger Kockelkorn: in de synagoge waren twee actuele 

exposities te zien over Joodse onderduikers in Limburg in het 

kader van 75 jaar bevrijding.  

Bezoek aan de basiliek van het Heilig Sacrament te Meerssen, 

die in 1938 door paus Pius XI werd verheven tot basilica 

minor. De kerk geldt als het hoogtepunt van de Maasgotiek in 

Nederland.  
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42 

   


