
Jaarverslag 2012 Stichting De Oude Pottenbakkerij. 

Algemeen. 

De samenstelling en taakverdeling van het bestuur zijn in 2012 ongewijzigd. 

Het aantal vrijwilligers  is in 2012 ook gelijk gebleven. 

Het dagelijks bestuur heeft 7 keer vergaderd en het algemeen bestuur  10 keer. 

Activiteiten 2012. 

Op 1 februari heeft de Gouverneur van Limburg in het kader van zijn bezoek aan Noord-Limburg ook 

een bezoek gebracht aan de Potterie. 

Op 6 maart heeft de jaarvergadering van het bestuur plaatsgevonden waarin o.a. de financiële 

jaarstukken over  2011 zijn geaccordeerd. 

Op verzoek van de Stichting is een bruikleenovereenkomst getekend met de provincie Limburg voor 

het gebruik van een deel van het weiland als toegang naar de Potterie en t.b.v. het parkeren. 

De Stichting heeft diverse vergaderingen bijgewoond m.b.t. de ontwikkeling van de Pleisterplaats in 

Milsbeek. 

De Stichting heeft op 2 juni deelgenomen aan de Verenigingsdag van de Rabobank. 

Op 8 en 9 september heeft de Stichting weer mee  gedaan aan de Open Monumentendagen. Het 

thema was “groen van toen”. Het evenement trok wederom veel bezoekers. 

De Stichting heeft van de Stichting Fabrieksschoorstenen(STIFF) een oorkonde ontvangen voor de 

restauratieplannen van de oude pottenbakkerij en de schoorsteen. 

Op 28 oktober en 3 en 4 november is in de Potterie het thema “Herfst” georganiseerd waarbij 

keramische paddenstoelen werden geëxposeerd.  

Op verzoek van de provincie Limburg en de gemeente Gennep werd in de Potterie een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de pleisterplaats Milsbeek. 

Met de museumconsulente  van Het Huis der Kunsten is overleg gevoerd over de opzet van een 

museum. 

Het bestuur heeft inzake de naamgeving van het museum gekozen voor Museum De Oude 

Pottenbakkerij, gevestigd in Potterie Jacobsladder. 

De Stichting heeft een drietal (proef)rondleidingen verzorgd voor groepen. 

In de tentoonstellingsruimte is een nieuwe vloer aangebracht en er zijn vitrines aangeschaft en 

geplaatst t.b.v. het uitstallen van materialen. 

Op 7 december heeft de Stichting  medewerking verleend aan het houden van een vrijwilligersdag 

van Synthese. 



Gestart is met de bouw van de keuken en de sanitaire voorzieningen. 

De secretaris,   

Tonnie Thijssen 

 

 

 

 


