
Sectie Monumenten - Jaarverslag 2016 
 
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 
-Tijdens de ALV in Kessel beëindigde mevr. drs. B.A.J.T. Dukers haar activiteiten als 
bestuurslid van de Sectie Monumenten. Voorzitter Peter Lambriex dankte haar voor 
inzet. Vooral haar gedegen kennis en kundigheid op het terrein van de bouwhistorie 
werd door de Sectie zeer gewaardeerd. 
-Mr. M.M.G.M. Richter beëindigde in het vierde kwartaal van 2016 zijn werkzaamheden 
als adviseur wegens drukke werkzaamheden. 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 
Per 31 december 2016 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, A.J.G. 
(Ton) Hendricks, lid en mevr. M.M.G.J. (Marieke) Gerrits. 

Leden 
De Sectie Monumenten telde per 31 december 2016 302 leden. 

Vergaderingen 
Het bestuur van de Sectie Monumenten vergaderde in 2016 vijf maal. 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de organisatie en 
evaluatie van de excursies in 2016, het organiseren van een themadag 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 
Drs. Armand Cremers, voorzitter van het KLGOG, vertegenwoordigde het Hoofdbestuur 
KLGOG tijdens de jaarvergadering van de Sectie Monumenten op 27 februari 2016 in 
Kessel. Zijn enthousiast verhaal over het belang van het KLGOG in Limburg én 
daarbuiten werd met een warm applaus onderstreept. De aanwezigen stelden zijn 
bezoek aan de vergadering zeer op prijs. 
 
 

Activiteiten 

1. 30 januari 2016: Themadag Glasschilderkunst in Roermond. In het ochtendgedeelte 
gaf dhr. Coen Mesterom een uitgebreide inleiding. Hij gaf een overzicht van de 
ontwikkeling van de glasschilderkunst vanaf de middeleeuwen tot in de moderne tijd. In 
Limburg betekende de herleving van de glasschilderkunst in het Interbellum, met als 
grote vernieuwer Joep Nicolas, een complete doorbraak in een tijd van bijna verstarde 



neogotische traditie. Aansluitend volgde er een bezoek aan de Munsterkerk en de 
Kathedraal. We zagen ramen van Frans, Joep en Diego Semprun Nicolas, Daan 
Wildschut, Max Weiss, Huub Kurvers en Jean-Paul Raymond. Met name door het 
enthousiasme van dhr. Coen Mesterom konden we terugzien op een zeer geslaagde 
dag. Aantal deelnemers: 44. 

2. 27 februari 2016: Jaarvergadering en excursie in Kessel. Ontvangst in 
Gemeenschapshuis “De Paort”. Na de jaarvergadering was er een powerpoint-
presentatie over het project “Kasteel De Keverberg” door ons bestuurslid dhr. Ton 
Hendricks. Na de lunch was er een rondleiding op “Kasteel De Keverberg” door een 
aantal gidsen. Eind september 2015 werd het geheel vernieuwde en herbouwde “Kasteel 
De Keverberg” geopend. Met behulp van de RCE (de vroegere Monumentenzorg) en de 
architect DMV te Kerkrade was – 70 jaar na zijn verwoesting op 17 november 1944 – op 
heel unieke wijze “Kasteel De Keverberg” in oude luister hersteld. We konden genieten 
van een bijzonder originele herbouw van het kasteel en een fantastisch uitzicht over de 
Maas. Aantal deelnemers: 52. 

3. 30 april 2016: dagexcursie naar Lottum, Kasteel de Borggraaf, St. Gertrudiskerk en de 
Rozenhof. In de ochtend en middag werden 2 groepen beurtelings ontvangen op kasteel 
de Borggraaf en in de St. Gertrudiskerk. Heel bijzonder was de ontvangst door de 
kasteelheer dhr. Ivo van de Voordt. Boeiend was zijn rondleiding door het 16e eeuwse 
kasteel. Ook het exposé in de kerk, met haar rijke kunstschatten, door mevr. Toos in ’t 
Zandt en de uitleg door dhr. Roger van Dijk over het Randebrockorgel waren zeer 
interessant. Net vóór de lunch kregen we een presentatie over de geschiedenis van de 
roos door mevr. Betty Kranz in de zaal van de Rozenhof. Zij wist de zaal tot het einde te 
boeien. We konden terugzien op een erg gevarieerde en boeiende excursie. Aantal 
deelnemers: 38. 

4. 16 juli 2016: dagexcursie naar Gennep en het Genneper Huys. Na ontvangst in hotel 
“De Kroon” volgde er in het Oude Stadhuis een lezing over “Het Genneperhuis” door ons 
oud-bestuurslid dhr. Rien van den Brand. Aansluitend was er een rit per treintje naar de 
restanten van de oude ruïne en de herstelde vestingwerken van Gennep. Na de lunch 
was er rondleiding in 2 groepen door het oude stadje aan de Niers, waarbij aandacht 
werd besteed aan het Oude en Nieuwe Stadhuis, de Martinustoren, het Petersmuseum, 
de protestantse kerk en de St. Martinuskerk door architect Nico van der Laan. We 
konden ervaren dat de prachtige ligging aan het riviertje de Niers, een speciaal accent 
gaf aan dit oude vestingstadje. Aantal deelnemers: 49. 

5. 1 oktober 2016: dagexcursie naar Heerlen, de architectuur van dhr. Jan 
Stuyt. Excursie i.s.m. Kring Parkstad Limburg. Ontvangst in restaurant La Valeur, Parc 
Imstenrade te Heerlen, locatie van de oude Vroedvrouwenschool. In de ochtend waren 
er 2 lezingen: 1. Sjef Maas: “Het wonen van de mijnwerkers in onze mijnstreek” en 2. 
architect Rob Smeets: “Jan Stuyt, architect, bouwmeester en stedenbouwer”. Na de 
lunch was er een rondgang per bus door Heerlen en omgeving, waarbij mevr. Elly 
Peerboom uitvoerig commentaar gaf over te bezoeken objecten. We zagen de 
Corneliuskerk, mijnwerkerskolonie Beersdal, Templein, de Hesseleplein met de 
voormalige ambachtsschool, villa Haex en kolonie de Molenberg. Ook het kijkje in de 
opgraving van de omwalling van het oude Coriovallum maakte deze excursiedag tot een 
heel bijzondere. Ook nu konden we terugzien op een zeer geslaagde excursiedag. 
Aantal deelnemers: 62. 

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

 


