
Jaarverslag over 2013 Historische Kring Maas en Niers  

Bestuur en leden 

Bestuursmutaties 

Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 20 maart, heeft het bestuurslid dhr. W. Van Dinter 

aangekondigd voor het einde van het jaar 2013 zijn bestuurslidmaatschap te willen 

beëindigen. 

Drs. H. Coopmans geeft aan bij de volgende jaarvergadering (2014) te willen terugtreden als 

voorzitter. 

 

Samenstelling per 31 december: 

Drs. H.Coopmans voorzitter, P.Wolters penningmeester, mw M.Lam-Jetten secretaris, 

bestuursleden mw. Simons-Martens en mw. G.Dinnessen-Wijers.  

Per 31.12.2013 bedroeg het aantal leden:  89 personen 

 

Het Bestuur kwam in het verslagjaar 12 maal in vergadering bijeen.  

De algemene jaarvergadering vond plaats op 20 maart 2013. 

 

Lezingen: 

17 januari 

J. Welten, 'Met Napoleon naar Moskou' (52 belangstellenden) 

 

28 februari 

Mw. Tessa de Groot ‘Monumenten van mobiliteit´  (37 belangstellenden)  

 

11 april 

Mevr.Evelyn de Roodt ‘Vluchtelingen in Nederland tijdens WO I’ (26 belangstellenden) 

 

23 mei 

R. Wildenkamp ‘De Peel-Raamstelling’ (48 belangstellenden)  

 

24 oktober 

Lammert Neervoort ‘Vergeten groenten & fruit’  (58 belangstellenden) 

 

12 december 

mw Olga van den Broek ‘Maarten Schenck van Nydeggen’. Deze lezing kwam tot stand in 

samenwerking met Biblioplus en vond plaats in de bibliotheek van Bergen. (120 

belangstellenden)  

 

Excursies: 

 

29 juni 

Excursie naar het voormalige klooster Gaesdonck (D).  (39 deelnemers) 

 

21 september 

Excursie naar de stad Venlo. (12 deelnemers) 

 

27 december  



Excursie naar Horst op uitnodiging van de Kring Ter Horst. (41 deelnemers, waarvan 16 

leden van de Kring Maas en Niers). 

   

Activiteiten in het kader van het 150-jarig jubileum van het LGOG 

6 juni  

Filmavond  ‘Gennepse historie, Limburgse historie?’ met medewerking van zangvereniging 

St.Caecilia uit Ottersum. 95 belangstellenden. 

   

7 december 

Eindmanifestatie Jubileumjaar LGOG te Ottersum, organisatie i.s.m. De Kring Terhorst. 85 

personen waren op deze middag aanwezig, waarvan 27 leden van de Kring Maas en Niers. 

 

Open Monumentendagen    

14 + 15 september 

Aansluitend op het thema van de Open Monumentendagen ‘Macht en Pracht’ werd door de 

Kring Maas en Niers de tentoonstelling ‘Processies’ ingericht.  

 

Samenwerking met de Kring Ter Horst  

De leden van de Kring Maas en Niers werden door de Kring Ter Horst d.d. 27.12.2013 

uitgenodigd voor een drietal kleine excursies in Horst. Beide kringen hebben gezamenlijk de 

organisatie van de eindmanifestatie d.d. 07.12.2013 voor hun rekening genomen. 

 

Samenwerking met Stichting De Grenssteen  

Heemkundekring De Grenssteen uit Mook is per 1 januari 2014 opgeheven. De Hist. Kring 

Maas en Niers neemt het archief en de bibliotheek over.  
 


