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Bestuur en leden 

Bestuursmutaties 

In de Jaarvergadering van de Sectie Monumenten van 19 februari te Nunhem werden de 
heren Peter Lambriex, Frank Bouts en Hans Pijpers gekozen als bestuurlid van de 
Sectie. De heer Peter Lambriex werd op voordacht van het bestuur gekozen als 
voorzitter van de Sectie. In dezelfde vergadering werd afscheid genomen van de heer 
Toon Jenniskens als bestuurslid en interimsecretaris van de Sectie. 

Samenstelling per 31 december 2011 

Peter Lambriex, voorzitter; Frank Bouts, vicevoorzitter; Ton. Hendricks, secretaris; Wiel 
Jenniskens, penningmeester; Rien van den Brand, lid; Hans Pijpers, lid. 
Het bestuur kwam in 2011 zes maal bij elkaar in vergadering. 
Mevr. J. Jongeling is contactpersoon/aanspreekpunt namens het Bestuur LGOG. 
 
Leden 

De Sectie Monumenten telde per 31 december 2011 302 leden, waarvan 3 niet LGOG 
leden. 

Vergaderingen 

Bestuursvergadering 

In een zestal bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de uitbreiding van 
het bestuur en de organisatie van de excursies. Er werd positief ook naar de toekomst 
gekeken en voorstellen voor het programma 2012 en 2013 gelanceerd. Deze zullen 
nader uitgewerkt worden. 

Algemene Ledenvergadering LGOG 

De Algemene Ledenvergadering van het LGOG in het voor- en najaar werd door 
bestuursleden van de Sectie Monumenten bijgewoond. 

KSC vergadering LGOG 

In de vergadering van KSC van het LGOG werd de Sectie vertegenwoordigd door Peter 
Lambriex en Frank Bouts als afgevaardigden van het bestuur van de Sectie 
Monumenten aanwezig. 

Jubileumcommissie LGOG 

De heer Frank Bouts was afgevaardigde van de Sectie Monumenten in de 
jubileumcommissie 2013 van het LGOG. Hij vergaderde 3 maal met deze commissie. 

Activiteiten 

19 februari: Algemene Ledenvergadering Sectie Monumenten in hotel Houben te 
Nunhem. Na deze vergadering volgde een inleiding van de heer Sef Adams over de 
legendarische pastoor Jean Adams. Na de lunch werd de St.-Servaaskerk bezocht. 40 
deelnemers. 



28 mei: Dagexcursie naar Schloss Rheydt en de tentoonstelling: Der Niederrhein und 
Seine Burgen, Schlösser, Herrenhäuser an der Niers. Rondleider Stephan Frankewitz. 
33 deelnemers. 

16 juli: Dagexcursie “De effecten van de Maaswerken”, een bezoek aan Zutendaal en de 
onlangs gerestaureerde waterburcht Pietershem te Lanaken. De inleiding en rondrit werd 
verzorgd door de heer Ing. Hans Brinkman van Rijkswaterstaat Directie Limburg die 
nauw bij het Grensmaasproject is betrokken. 50 deelnemers. 

8 oktober:Dagexcursie naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945 te 
Groesbeek. Na het bezoek aan het museum werd een bustocht met gids gehouden 
langs de landingsterreinen en monumenten van Operatie Market Garden. 29 
deelnemers. 
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secretaris 

 


