Jaarverslag 2011 Stichting De Oude Pottenbakkerij.
Algemeen.
De samenstelling en taakverdeling van het bestuur zijn in 2011 gewijzigd. Het
secretariaat van Ron Steenbeek werd overgenomen door Tonnie Thijssen en het
penningmeesterschap van Emile Kersten door Peter Janssen. Tijdens de vergadering
van 8 november 2011 werd officieel afscheid genomen van Emile en Ron
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt.
Theo Holthuysen, voorzitter, Tonnie Thijssen secretaris, Peter Janssen
penningmeester, Geert Jacobs en Chris de Graaf leden.
Daarnaast zijn er 4 adviseurs te weten, Willy Jacobs, Frans Klerkx, Toon Peters en
Leo van Rooij,
Er werd 7 keer vergaderd.
Activiteiten 2011.
Op 27 mei vond de officiële oplevering van de gerestaureerde Potterie De
Jacobsladder plaats. Tot die tijd werd er met man en macht gewerkt om het gebouw
hiervoor gereed te krijgen. Voor het feestelijke deel was er een programma opgesteld
dat duurde van 14.00 uur tot 17.30 uur. De opening werd verricht door Geert Jacobs
en Theo Holthysen. Er waren vele speeches waaronder die van Theo Holthuysen en
Frans Klerkx. Vele genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging om hierbij aanwezig
te zijn.
Gelijktijdig werd ook de door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek georganiseerde
tentoonstelling over oude beroepen in Milsbeek geopend. Gedurende 5 dagen trok
deze tentoonstelling rond de duizend bezoekers.
Op 28 augustus werd de eerste (test) rondeleiding verzorgd aan een familie uit
Milsbeek als onderdeel van hun familiedag.
Op 3 september werden (test) rondleidingen verzorgd voor het Zangkoor uit Ottersum
en voor het bestuur van de Zonnebloem.
Op 10 en 11 september werd deelgenomen aan de open monumentendagen. Het
thema was “nieuw gebruik- oud gebouw” en was voor de Potterie op het lijf
geschreven. Naast de bezichtiging van de Potterie werden er ook diverse beroepen
uitgevoerd zoals papierscheppen, kantklossen, kunstschilderen en pottenbakken.
Daarnaast waren een kunstsmid, imker en sieradenmaakster aanwezig. Ook werden er
foto’s en films gepresenteerd door de Stichting Cultuur Behoud Milsbeek.
De open monumentendagen trokken ruim 600 bezoekers.
De Stichting participeert sinds oktober 2011 in het Platform Cultuurhistorie Gennep.
Op 13 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gennep
in het kader van het bezoek aan Milsbeek ook de Potterie aangedaan. Naast het
college waren er ook vertegenwoordigers van SLIM en andere organisaties of
verenigingen aanwezig. De voorzitter van de stichting heeft hierbij het gezelschap
toegesproken en hierbij ook het belang van de Potterie als industrieel cultuurerfgoed
benadrukt.

In december heeft de gemeente Gennep de omgevingsvergunning verleend voor het
treffen van bouwkundige voorzieningen t.b.v. toiletten, een keukeninrichting en een
buiten opslagruimte voor materialen en attributen. Met behulp van vrijwilligers is
inmiddels gestart met het aanbrengen van voorzieningen t.b.v. de verwarming etc.

