
Sectie Monumenten - Jaarverslag 2013 
 
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 en lezingen, door te informeren en (mede 
daardoor) interesse te wekken voor monumenten. De sectie probeert (bouw-) historisch 
en archeologisch onderzoek naar monumenten alsmede publicaties daarover te 
stimuleren en zo mogelijk te ondersteunen. Ook het onder de aandacht brengen van 
bedreigde monumenten behoort tot haar taken. 

Bestuur en leden 
Bestuursmutaties 

De heren Wiel Jenniskens en Ton Hendricks waren statutair aftredend en herkiesbaar 
voor een volgende periode van 4 jaar. Zij verklaarden zich bereid om de bestuursfunctie 
voort te zetten. Dhr. Rien van den Brand trad tussentijds af omdat hij zijn 
bestuurslidmaatschap wilde beëindigen. De voorzitter roemde de grote verdiensten van 
Rien als bestuurslid van de Sectie Monumenten en zijn grote kennis van en met 
monumenten. Tijdens de vergadering werd mevr. M.M.G.J. (Marieke) Gerrits 
voorgedragen. Op verzoek van de voorzitter stelde zij zich voor aan de vergadering en 
werd vervolgens door de vergadering benoemd. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2013: 

Per 31 december 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Ing. P.H.M.J.(Peter) Lambriex, voorzitter, mr. F.L.M. (Frank) Bouts, vicevoorzitter, 
W.G.F.M. (Wiel) Jenniskens, penningmeester, J.S.M. (Hans) Pijpers, secretaris, mevr. 
drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers, A.J.G. (Ton) Hendricks, lid en mevr. M.M.G.J. (Marieke) 
Gerrits. Adviseur: mr. M.M.G.M. (Marcel) Richter. 

Leden 

De Sectie Monumenten telde per 31 december 2013 302 leden. 

Vergaderingen 

Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2013 zevenmaal. 

Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en 
evaluatie van de excursies in 2013, het 150 jarig jubileum van het LGOG in 2013 in zijn 
algemeenheid en de jubileumexcursie van de sectie in het bijzonder, de sectie op de 
website van het LGOG, de doelstelling van de Sectie Monumenten, ontwerp en 
uitvoering van 2 banners alsmede de gebruikelijke overige besognes. Verder was de 
sectie vertegenwoordigd op de algemene ledenvergaderingen LGOG en de KSC 
vergaderingen. 

LGOG bestuur 

Mevr. Ir. J. Jongeling vertegenwoordigde het Hoofdbestuur LGOG tijdens de 
jaarvergadering van 23 februari in Venlo. 

Activiteiten 

•     23 februari: De Algemene Ledenvergadering van de Sectie Monumenten vond plaats 
in het Limburgs Museum te Venlo. Na een vruchtbare en prettig verlopen vergadering – 



met zo’n 42 deelnemers – stond om 12.30 uur de lunch klaar. Tijdens de lunchperiode 
was er ook nog even gelegenheid om de zeer bezienswaardige tentoonstelling 
“Geschilderd van Eysden tot de Mookerhei”te bekijken die mede georganiseerd was in 
het kader van het 150 jarig jubileum van het LGOG. Na de middag waren er twee 
lezingen over het Nedinsco complex te Venlo: door drs. Frans Hermans (historische 
aspecten) en ing. Peter Renkens (renovatie van de Nedinsco). Aansluitend werd er een 
rondleiding gegeven in de bijna voltooide, gerenoveerde Nedinsco complex. (44 
deelnemers) 

 
Beeld na afloop van de algemene ledenvergadering op 23 februari 2013 

•     13 april: dagexcursie naar de Abtei-Kamp (Kamp-Lintfort) en de stad Kalkar (46 
deelnemers) Na aankomst in Abtei-Kamp was er een ontvangst met “Kaffee und 
Kuchen”in Haus Bieger. Daarna volgde een rondleiding in 2 groepen waarbij 
kloosterkerk, terrastuin, rococozaal en gewelfkelder werden bezichtigd. Na de lunch 
werd de reis voortgezet naar Kalkar waar we eveneens in 2 groepen werden rondgeleid: 
naast de bezichtiging van de stad Kalkar was er een indrukwekkende rondgang in de 
zeer rijke Nicolaikirche. De excursie werd besloten met “Kaffee und Kuchen”in het oude 
Raadshuis. 

•     15 juni: Jubileum Excursie: dagexcursie Zandmaas (77 deelnemers). De vice-
voorzitter nam de honneurs waar van de voorzitter. Ontvangst in het Limburgs Museum 
met koffie/thee. Vervolgens was er een interessante lezing over het project Ooijen-
Wanssum door projectleider drs. ing. Keesjan van den Herik, onder het motto: 
“Bescherming waar het moet, ruimte voor de rivier waar het kan”. Daarna volgde een 
bustocht (met 2 bussen) met toelichting langs de linker Maasoever tot Well met extra 
aandacht voor het project Ooijen-Wanssum. In de bussen werd toelichting gegeven door 
de heren K. van den Herik, F. Bouts, W. Jenniskens en H. Pijpers. Na de lunch in de 



Tiendschuur van kasteel Well, volgde een lezing met power-point door drs. Toon 
Jenniskens, die de “Maas als historische Vaarweg” belichtte. De bustocht werd 
voortgezet op de rechter Maasoever met aansluitend een uitvoerig bezoek met 
rondleiding aan het kasteel Boxmeer. De dagafsluiting vond plaats in klooster 
Graeffenthal (Dld). We konden terugzien op een zeer gevarieerde en geslaagde 
Jubileum Excursie. 

•     24 augustus: dagexcursie naar Budel-Dorplein en Weert: de Sint Martinuskerk en het 
Birgittinessenklooster. (45 deelnemers) Na ontvangst met koffie/thee en vlaai in 
gemeenschapshuis “De Schakel” in Budel- Dorplein, volgde er een fotopresentatie met 
aansluitend een rondwandeling door Dorplein van ca. 5 km onder leiding van enkele 
gidsen. Eind 19e eeuw werd de zinkfabriek en arbeidersdorp gesticht. De woningen en 
gebouwen kregen een specifieke Waalse vormgeving en uitstraling. Na de lunch, een 
Brabantse koffietafel met informatiefilm over Dorplein, werd de excursie voortgezet naar 
Weert, waar onder leiding van twee gidsen de monumentale Sint Martinuskerk werd 
bezocht. Daarna ging het te voet naar de Birgittinessen abdij, waar we in het 
gastenverblijf van koffie en vlaai konden genieten en er gelegenheid was om de 
kloosterkapel en de tuin te bezichtigen. 

•     26 oktober: dagexcursie naar Roermond. Kartuizerklooster en ECI-complex (32 
deelnemers). Na de ontvangst met koffie/thee was er een inleiding met power-point 
presentatie door mevr. Drs. Birgit Dukers, auteur van het boek “Kluizenaars in de stad, 
bouwgeschiedenis van het Roermondse kartuizerklooster”. Daarna volgde er een 
rondleiding in groepen in het klooster, de kerk en de voormalige kloostertuin. Dit bezoek 
werd besloten met een eenvoudige lunch in de oude refter. Na de lunch ging het te voet 
verder naar het ECI-complex, via een monumentale route door de binnenstad van 
Roermond. In de ECI (Electro Chemische Industrie) volgden we eerst een inleiding met 
power-point presentatie door dhr. Ron Spaan van de stichting Boei, gevolgd door 
rondleiding door de ECI o.l.v. gidsen. Hierna werd nog een bezoek gebracht aan de 
waterkrachtcentrale ECI, waar uitleg en toelichting werd gegeven door de beheerder dhr. 
Jo Maessen. De afsluiting van de excursiedag vond plaats in het ECI-café, onder het 
genot van koffie/thee en vlaai. 

J.S.M. Pijpers, secretaris van de Sectie Monumenten 

 


