
Sectie Monumenten - Jaarverslag 2014 
 
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 Frank Bouts en Hans Pijpers waren reglementair aftredend en herkiesbaar 
voor een volgende periode van 4 jaar. Zij verklaarden zich bereid om de bestuursfunctie 
voort te zetten en werden herkozen. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2014 
Per 31 december 2014 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 2014 293 leden. 

Vergaderingen 
Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2014 zes maal. 

Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en 
evaluatie van de excursies in 2014, de sectie op de website van het KLGOG, het 
organiseren van een Wintersymposium in januari 2015, samenwerking met andere 
geledingen bij de organisatie van excursies, alsmede de gebruikelijke overige besognes. 
Verder was de sectie vertegenwoordigd op de algemene ledenvergaderingen KLGOG en 
de KSC vergaderingen. 

LGOG bestuur 
Mevr. Ir. J. Jongeling vertegenwoordigde het Hoofdbestuur KLGOG tijdens de 
jaarvergadering van 22 februari in Stevensweert. 

  

Activiteiten 

1.     22 februari: De Jaarvergadering van de Sectie Monumenten vond plaats in het 
vestingstadje Stevensweert. Na ontvangst met koffie/thee en vlaai was er een vruchtbare 
en prettig verlopen vergadering in Zaal “De Maaspoort” te Stevensweert. Helaas kon 
door ziekte van de penningmeester het financieel jaarverslag 2013 niet worden 
behandeld. 

In de middag was een rondgang georganiseerd in Stevensweert onder leiding van twee 
bekwame en enthousiaste gidsen met op het programma: een filmvoorstelling in het 



museum, de katholieke kerk, de protestantse kerk, oude en vernieuwde vestingwerken. 
We konden terugkijken op een zeer geslaagde ALV dag, met voor de tijd van het jaar 
prachtig lenteweer. (54 deelnemers) 

2.     26 april: dagexcursie naar Asselt en kasteel Hillenraad te Swalmen. Na ontvangst 
met koffie/thee en cake brachten we een bezoek aan het “Noormannenkerkje”, de Sint 
Dionysiuskerk in Asselt, het Oudheidkundig Museum en de Asselterhof. Dit alles werd 
overgoten door een heerlijk lentezonnetje. Met name de rijke geschiedenis van de Sint 
Aloysiuskerk en de uitleg van pastoor Willems maakten zeer veel indruk. 

Na de lunch in Swalmen was er een inleiding door dhr. Lou Giesen over Swalmen en 
Hillenraad. Daarna werd de excursiedag voortgezet in en rond kasteel Hillenraad. 
Kasteelheer dhr. Thibaud de Guerre leidde ons rond in het kasteel. Ook zijn moeder, 
mevr. de gravin Eugénie Wolff Metternich was daarbij aanwezig. De andere groep werd 
in die tijd rondgeleid in de tuinen van het kasteel door dhr. Jonkman en vv. Na deze 
bijzondere, door iedere deelnemer zeer gewaardeerde excursie werd de dag afgesloten 
met koffie/thee en vlaai in Swalmen. (52 deelnemers) 

3.     28 juni: dagexcursie naar Maastricht / fam. Absil / Namen – Thon (B). De dag begon 
met koffie/thee en cake in de parochiezaal v/d. Onze Lieve Vrouwekerk in de Stokstraat. 
Vervolgens was er een presentatie door dr. Régis de la Haye over zijn onderzoek naar 
de steenhouwersfamilie Absil. Daarna was er een rondleiding, eerst naar het graf van 
Gérard Absil in de kruisgang van de O.L.Vrouwekerk, gevolgd door een korte wandeling 
langs de panden waar leden van de fam. Absil hebben gewoond. 

Na de lunch werd het programma voortgezet met een busreis naar Thon (Namen). Daar 
werd eerst een bezoek gebracht aan de steengroeve van Samson, gevolgd door een 
toelichting op het steenhouwersambt door natuursteenspecialist Francis Tourneur en 
een demonstratie steenkappen in de nabij gelegen groeve van Gorre. Helaas zat het 
weer niet mee, het regende onophoudelijk, maar dat mocht de pret niet drukken, mede 
doordat na een zeer interessante dag tot slot nog koffie of een Belgisch pintje kon 
worden gedronken in een Brasserie. (47 deelnemers) 

4.     23 augustus: dagexcursie naar Aldeneik en Maaseik. Na de ontvangst in 
Taverne/restaurant De Leeuwerik in Aldeneik, gingen we te voet naar de Sint Annakerk 
van Aldeneik, waar een presentatie werd gehouden door mevr. Anja Neskens over de 
recente archeologische opgravingen in de kerk van Aldeneik. Daarna volgde een 
rondleiding in twee groepen door het dorp Aldeneik. 

Na de lunch vond er een rondleiding plaats met twee groepen door het centrum van 
Maaseik en in het Capucienenkerkje waar de Van Eyck tentoonstelling kon worden 
bewonderd. Deze zeer geslaagde dag, vooral door de inbreng van 2 uitstekende gidsen, 
werd besloten met koffie/thee en vlaai op de Markt te Maaseik. (39 deelnemers) 

5.     18 oktober: dagexcursie naar Tegelen en Steyl in samenwerking met de Sectie 
Genealogie. Na ontvangst met koffie/thee en cake was er een uiteenzetting door dhr. 
Roy Denissen over de ontwikkeling van Tegelen in de late 18e en vroege 19e eeuw. 
Daarna vervolgde dhr. Arno Coopmans, vice-voorzitter van de Sectie Genealogie met 
een presentatie over de families Houba, Krambrucher en Beurskens. Architect Joep 
Selen hield daarna een exposé over de restauratie van het Kranenbreukershuis en huis 
De Gouden berg. Hierna werd er in twee groepen aan beide panden een bezoek 
gebracht. De lunch vond plaats in de Jochumhof te Steyl, daar ging dhr. Roy Denissen 
verder met een inleiding over de historische ontwikkeling van Steyl. ’s Middags was er 
een rondleiding in twee groepen door Steyl, bezichtigd werden o.a. de Boven- en 
Onderkerk van Sint Michaël, het ketelhuis, het pas geopende Wereldpaviljoen en de 



kloostertuinen. Deze zeer interessante excursiedag werd besloten in de tuin van de 
Jochumhof met koffie/thee en vlaai. (40 deelnemers) 

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

 


