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KONINKLIJK 

LIMBURGS  GESCHIED– EN  OUDHEIDKUNDIG  GENOOTSCHAP 

Sectie Monumenten 

 

 

Jaarverslag 2021 
 

 

 

Bestuurs-mutaties 

Afgetreden (jaarvergadering 13 maart 2021): de heer Hubert Hermans (penningmeester) 

Toegetreden (jaarvergadering 13 maart 2021): Mevrouw Clementine Wintraecken en de heer 

Rob Ligthart (penningmeester)  

 

Tijdens digitale jaarvergadering van de Sectie Monumenten op 13 maart 2021 werd afscheid 

genomen penningmeester Hubert Hermans In dezelfde vergadering werden Clementine 

Wintraecken en Rob Ligthart met algemene instemming benoemd tot lid, resp. 

penningmeester van het bestuur. 

 

 

Samenstelling bestuur per 13 maart 2021 

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

Dhr. drs. S.E. Minis     secretaris 

Dhr. R. Ligthart     penningmeester 

Mevr. C. Wintraecken    lid  

Dhr. A.M.F. Coppes      lid 

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

  

   

Leden 

De Sectie Monumenten telde per 31 december 2021:265 leden en 67 gezinsleden.  

 

Interne communicatie 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar in totaal vijfmaal. In verband met de beperkingen 

vanwege Corona heeft het bestuur zijn toevlucht genomen tot videobellen op 1 februari 2021; 

22 maart 2021; 10 mei 2021 en 5 juli 2021. Op 30 augustus werd een reguliere vergadering in 

Horn gehouden. 

 

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

Ten gevolge van de aanhoudende Covidpandemie zijn de activiteiten van onze Sectie 

Monumenten ook dit jaar zeer beperkt gebleven.   

Om onze leden te informeren worden aankondigingen en berichten gedeeld op de 

Facebookpagina van de sectie. Uitnodigingen voor algemene activiteiten worden ook via de 

digitale nieuwsbrieven van het Bureau LGOG verspreid. 
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Activiteiten Sectie Monumenten in 2021 

 

 

 

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 

 

   

13 maart 

 

 

 

22 mei 

 

 

19 juli 

 

 

 

 

23 oktober  

Algemene Ledenvergadering via MsTeams gecombineerd met een lezing 

over het 800-jarig bestaan van de Munsterkerk te Roermond door dr. Erik 

Caris (21 deelnemers)  

 

Online-lezing door drs. Chris Meys over de wederopbouwarchitectuur en 

stedenbouwkundige plannen  in de periode 1945-1965 in Limburg (8 

deelnemers).  

 

Online-lezing door drs. Gert van Kleef  over de relatie tussen architect 

Joseph Cuypers en de opbloei van de mijnstad Geleen (403 volgers van de 

podcast). 

 

Excursie Roermond met bezoek aan de Munsterkerk onder leiding van Erik 

Caris en een rondleiding door middeleeuws Roermond met bezoek aan 

enkele middeleeuwse kelder onder de Markt onder leiding van drs. Birgit 

Dukers (30 deelnemers). 

 

 

   


