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Bestuur 

In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 

Dhr.H.Coopmans  voorzitter 

Dhr.P.Wolters  penningmeester 

Mevr.M.Lam-Jetten  secretaris 

Dhr.W.van Dinter  bestuurslid 

Mevr.M.J.Simons-Martens  bestuurslid 

Mevr.G.Dinnessen-Wijers   bestuurslid  

 

Ledenbestand 

Per 01.01.2011 bestond het ledenbestand uit:   98 personen 

Per 31.12.2011 bedroeg het aantal leden:       96 personen 

 

Vergaderingen 

Het bestuur kwam in het verslagjaar acht maal in vergadering bijeen 

en één maal met het bestuur van de Kring Terhorst. 

De algemene jaarvergadering vond plaats op 24 februari 2011. 

 

 

Kringactiviteiten 

Hieronder volgt een kort verslag van alle activiteiten die er in het jaar 

2011 georganiseerd werden. 

 

 

Lezing ‘De Mythe´ d.d. 13.01.2011  

door Dhr.Rinus Boidin 

Deze lezing was een prima start van het nieuwe jaar! 

Er kwamen goede, enthousiaste reacties uit het publiek. 
 
47 Personen waren op deze avond aanwezig.  

 

 

 

Lezing ‘200 Jaar monarchie in beeld´ d.d. 24.02.2011 

door Mevr.Anneke Vàhl-Lekkerkerker    

Dit was een prettige lezing, door mevr.Vàhl op charmante wijze 

gepresenteerd.  

 

Bij deze lezing (tevens jaarvergadering) waren 34 personen aanwezig. 
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Lezing Project ‘Het Genneper Huys’ d.d. 07.04.2011 

door Mevr.Christel Verstappen en Dhr.Karel Haazen   

Deze lezing was niet op de geschiedenis van het Genneper Huys, maar op de 

reconstructie rondom de kasteelruïne ((kroonwerken en grachten) gebaseerd. 

De presentatie was voor het publiek heel herkenbaar omdat men de afgelopen 

maanden in de gelegenheid was de voortgang van de werkzaamheden ter plekke 

te bekijken. De lezing maakte duidelijk hoe alles achter de schermen tot  

stand kwam. De interactie uit de zaal was prima.  

 

48 personen waren op deze avond aanwezig. 

 

 

 

Lezing ‘De tuinen van Kleef’ d.d. 19.05.2011 

door Dhr.Wim van Heugten 

Een boeiende lezing, die in september zal worden vervolgd met een excursie 

naar de stad Kleef. 

 

53 personen waren op deze avond aanwezig. 

 

 

 

Excursie naar Maaseik d.d. 18.06.2011 

Hieraan werd door 29 personen deelgenomen. 

Dit was een leuke excursie met een zeer goede gids. 

 

 

 

Excursie naar Kleef d.d. 17.09.2011 

Aansluitend op de in mei gehouden lezing ‘De tuinen van Kleef’ volgde op  

deze zaterdagochtend de excursie naar deze tuinen.  

 

Hieraan werd door 27 personen deelgenomen.  

 

 

 

Lezing ‘Teuten, handelsreizigers en marskramers’d.d. 20.10.2011 

door Mevr.Veerle Leysen  

Mevr.Leysen had (in sappig Vlaams)een prettige manier van presenteren en  

de lezing had een prima opbouw.  

De reacties uit de zaal: dit was een leuke en interessante lezing. 

 

37 Personen waren deze avond aanwezig  

 

 

 

Lezing ‘De ster van Bethlehem’ d.d. 01.12.2011 

Door Dhr.François Swinkels 

 

Dhr. Swinkels beschikte over goed materiaal. Interactie vanuit het publiek 

was zeer goed. Leuke en vooral interessante lezing.  

 

33 Personen waren er bij deze lezing.   
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Samenwerking met de Kring Ter Horst   

Een bezoek van de bestuursleden van Kring Ter Horst aan onze Kring op  

9 november 2011.  

Doel: uitwisseling van ideeën over samenwerking tussen beide Kringen op 

het gebied van excursies en andere activiteiten.   

 

 

  

Herdruk boek ‘Gemeente Gennep in de wereldbrand 1939-1945’ 

In december is het boek over Gennep in WO II – geschreven en samengesteld  

door Wiel van Dinter – herdrukt en opnieuw uitgegeven.  

 

 

 

Folder Kring Maas en Niers  

T.b.v. de ledenwerving is door de Kring een kleurrijke folder samengesteld 

en uitgebracht.  


