
JAARVERSLAG 2O1O

Bestuur
In het verslaqjaar was het

Dhr . H. CooPmans

Dhr. P. Wolters
Mevr . M. Lam-Jetten
Dhr.W.van Dinter
Mevr . M. .1 . Simons-Martens

Mevr. G. Dinnessen-Wij ers

Ledenbestand
Per 01.01.2010 bestond het ledenbestand uit:
Per 31.12.2010 bedroeg het aantal leden:

Kringactiviteiten
Hieronder volgt een kort verslag
2010 georganiseerd werden.

Op de eerste lezingenavond werden
van onze kring:

HISTORISCHE KRING MAAS CN NIERS

bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter
penningmeester

secretaris
bestuurslid
bestuurslíd
bestuursfid

personen
personen

van all-e activiteiten die er in het jaar

twee korte lezingen verzorgd door leden

99

9'l

Vergaderingen
Het bestuur kwam in het verslaglaar negen maal in vergadering bijeen.

De alqemene jaarvergadering vond plaats op 11 maart 2010'

De voorjaarsvergadering van het LGOG werd deze keer in Ottersum gehouden op

77.04.201A. Het aantal deefnemers aan deze vergadering bedroeg BO personen'

Na de vergadering was er voor belangstellenden nog een stadswandeling door

Gennep; hier werd door 35 personen aan deelgenomen'

d,d. 07.01 .2010
Mevr. Selma

Dit was een
presentatie

Foks / Lezr'ng \WeersvoorsPelling,

charmante Iezing: een interessant
in een aangename huiskamersfeer'

spookbeeld
onderwerp,

of werkelij kheid?'

een vlotte

d. d. 07 .01 .2010
Dhr.Bert eaquaY /
Na de pauze werd

Dit was een lezing met fraaie dia's; een mooie presentatie die de interesse
naar een lezing oíut de gehele geschiedenis van Maria Roepaan oproept'

52 Personen waren deze avond aanwezig'

Lezing'Acht
het prografllma

ramen van de kapel Maria Roepaan te Ottersum

vervolgd door Dhr.Bert PaquaY.
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Kringactiviteiten / vervolg

d. d. 11 . 03 .2070
ffil-Lekkerkerker/Lezíng.Dejuwelenvandeoranjes'
Dit was een erg leuke lezinq, interessant en een goede presentatie.
De toelichting op de achtergrond van d.e vorstgenhuizen en de herkomst van
de juwelen was zeer waardevof.

26 personen waren bíj deze lezing (tevens jaarvergadering) aanwezig.

d. d. 08 . 04 .2070
ffiSteen/Leztng.Abdijbieren,geestrijkerfgoed'
Dit was een prachtige Jez:-ng, een juweeltje, een leuk betoog en inhoudelijk
heel- knap. Iedereen heeft er erq van genoten-

37 Personen waren op deze avond aanwezig.

d.d. 20.05 .20L0
@ing.DeTeuten'konhefaaSwegenSziektevandespreker'
Dhr.Jean Coenen, niet doorqaan.

d.d.26.06.2070
ffie stad Grave

op een zonnige zaterdagmoïgen togen 29 personen naar Grave.
HeL was een leuke, goede en inleressante excursie met een zeer goede gids.
Ook de koffie met gebak vooraf was prima.

d.d.25.09.2010
ffiaaseik en St.odiliênberg
Deze excursie kon helaas niet doorgaan; slechts 22 petsonen hadden zich
hi-ervoor aangemeld.

d. d. 21.10.2010
Oirr.l,ou Moonen / Lezinq 'Leven en werk van Joep Nicolas'
Deze Iezing was een goede presentatie met mooie dia's; men heeft een qoede
indruk van het werk van Joep Nicolas gekregen.
Jammer dat de bj-bliotheek j-n Bergen niet over een geluidsinstallatie
beschikt; de lezing was niet voor iedereen goed te verstaan.

36 Personen waren op deze avond aanwezig.

d.d. 02.r2.2010
@sen/LezLng,DeTeuten,handelsreizigersenmarskramerS'
Deze lezing kon wegens te verwachten slechte weersomstandigheden niet
doorgaan.

Publicatie 'NBDS en Gennep'

In de maand november verscheen het boek \NBDS en Gennep'.
Deze mooie uitgave, van de hand van de heer VÍiel van Dinter, de nestor van
onze Kring, behandeft de opkomst en ondergang van de Noord-Brabantsch-
Duj-tsche Spoorweg-Maatschappij in relatie tot Gennep.
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Aldus vastgestel-d in de jaarvergadering van 24 februari 2077
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de voorzitter

de secretaris


