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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 voorzitter dhr. Peter Lambriex was reglementair aftredend en herkiesbaar voor een 
volgende periode van 4 jaar. Hij verklaarde zich bereid om de bestuursfunctie voort te 
zetten en werd onder applaus herkozen. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015 
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 2015 302 leden. 

Vergaderingen 
Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2015 zes maal. 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en 
evaluatie van de excursies in 2015, de sectie op de website van het KLGOG, het 
organiseren van een Wintersymposium in januari 2016, 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 11 april 2015 in Urmond. 
 
 

Activiteiten 

1. 23 januari 2015: Wintersymposium met als thema “Wederopbouw in Limburg”. Uit de 
naoorlogse periode is veel bijzondere architectuur overgebleven. Er was sprake van 
schaarste in materialen, maar er heerste ook optimisme en vernieuwing. De periode was 
van grote invloed op de manier waarop in de huidige tijd gebouwd wordt. Mevr. Joosje 
van Geest hield een exposé over de belangrijke wederopbouwarchitect en 
stedenbouwkundige in Maastricht F.C.J. Dingemans en dhr. Chris Meys vervolgde met 
het thema: Roermond, stilstand en groei van een stad. Dhr. Meys deed ervaring op 
inzake de architectuur en stedenbouw van de wederopbouwperiode in zijn studie en als 
stagiair bij de gemeente Rotterdam. Het was een erg boeiende avond met goede 



interactie tussen de sprekers en de deelnemers. Aantal deelnemers slechts 14, door het 
erg slechte winterweer en de gewijzigde locatie. 

2. 11 april 2015: Jaarvergadering en excursie in Urmond. Ontvangst in het Protestants 
(Oud) kerkje in Urmond. Na de in goede sfeer verlopen jaarvergadering was er lunch, 
bezichtiging van het kerkje en orgelspel door dhr. Roy Jaspers. Na de lunch gaf dhr. 
Hendrix informatie over het ontstaan van Oud-Urmond en de veranderingen in het dorp 
in de loop der tijd. Rond 14.00 u. begon de rondwandeling door het dorp in de R.K. kerk 
van Urmond (F. Peutz, 1956) met een toelichting (en orgelspel) door Roy Jaspers. 
Daarna werden we in twee groepen rondgeleid door deze 2 gidsen. We zagen o.a. het 
Schippershuis, de Terpkerk (met waterrat) prachtige oude gerestaureerde panden, de 
uiterwaarden van de Maas en de verzakking door de mijnen, het joodse kerkhofje, 
notaris- en burgemeestershuis en de pastorie van de dominee. Een heerlijke rondgang 
door een markant Maasdorp. Besluit van de dag met koffie en vlaai. Aantal deelnemers 
35. 

3. 27 juni 2015: Excursie naar de kerk van Klimmen, met lezing en rondleiding. De 
Remigiuskerk van Klimmen is een bijzonder kerkgebouw. De huidige pastoor van 
Klimmen, pastoor Frans Crutzen, verdiepte zich in de geschiedenis van de kerk en vond 
verschillende aanwijzingen dat de kerk misschien ouder is dan tot nu toe aangenomen. 
Hij kwam tot de conclusie dat men mogelijk een Romeins bouwwerk, wellicht een 
wachttoren op de weg van Bavay naar Keulen, omgebouwd heeft tot kerk. Pastoor Fr. 
Crutzen lichtte zijn standpunten over de (bouw) geschiedenis van de kerk toe, waarbij 
ruimschoots gelegenheid was voor interactie tussen presentator en deelnemers. Na de 
lunch volgde een bezoek aan de St. Remigiuskerk en was er de mogelijkheid om de 
kapconstructie en de 14e eeuwse toren te bekijken. Opvallend waren in die toren 
inscripties en tekeningen die soms teruggingen tot eind 16e eeuw. Aantal deelnemers 
39. 

4. 22 augustus: Excursie naar Vaals: Oud-Lemiers, Holset en de Frankenmolen. In de 
ochtend was er een rondleiding door mevr. Büsse in het kerkje van Oud-Lemiers. Dit is 
een vroeg-romaans zaalkerkje, waarvan het interieur expressionistisch beschilderd is 
door Hans Truijen rond 1969. Door de enthousiast gebrachte uitleg van de voorstellingen 
kregen deze voor ons al gauw een heel andere dimensie. Daarna was er aandacht voor 
het Lambertus zaalkerkje in Holset, waar in 1916 aan de zuidkant van het schip een 
rondgesloten Genovevakapel werd gebouwd. De muur aan de zuidkant liet fraai de 
verschillende bouwfasen zien die deze kerk vanaf de vroege middeleeuwen heeft 
doorstaan. Na de lunch vertrokken naar de Frankenmolen en daar kregen we uitleg over 
de geschiedenis en restauratie van de molen door dhr. R. Gerats. De Frankenhofmolen 
was achtereenvolgens kopermolen, volmolen, spinnerij, weverij en dekenfabriek. Na 2 
branden werd in 1905 de spinnerij annex dekenfabriek gesloten en werd de molen als 
korenmolen ingericht. In 2007 werd de Frankenhofmolen en een deel (8 ha) van het 
omliggende landschap, aangekocht door de Stichting Het Limburgs Landschap. De 
bouwval werd gerestaureerd en in 2015 was deze restauratie grotendeels voltooid. 
Aansluitend was er een rondleiding in twee groepen door de heren E. Staal en R. 
Gerats. Het was dus een dag i.s.m. Het Limburgs Landschap. Aantal deelnemers: 42. 
We konden terugzien op een zeer bijzondere en boeiende excursiedag. 

5. 10 oktober 2015: dagexcursie naar het vestingstadje Wachtendonk (Duitsland). Na de 
ontvangst kregen we in Haus Püllen een lezing door dhr. Nikolaus Roesler over de 
geschiedenis van en bouwwerken in het stadje. Hierbij werd de bijzondere band van 
Wachtendonk met de stad Venlo en het hertogdom Gelder niet vergeten. Na de lunch 
volgde er in twee groepen een rondleiding door Wachtendonk met als gidsen dhr. N. 
Roesler en dhr. G. Gijsemans. We zagen o.a. de St. Michaelskerk, het oude klooster 



“Thal Josaphat”, Haus Püllen, de Pulverturm, het achter nieuwe gevels verborgen oude 
vakwerk, de ruïne van de oude burcht van Wachtendonk. Ontvangst, lunch en Kaffee mit 
Kuchen vonden plaats in restaurant Büskens in de Weinstrasse. Ondanks het wat kille 
herfstweer was het een geslaagde excursiedag. Aantal deelnemers 32. 
 
J.S.M. Pijpers, secretaris van de Sectie Monumenten 

 


