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Ingevolge de eerder genomen beslissing om slechts één meerdaags congres te organiseren per 
jaar vond het voorjaarscongres 2011 plaats te Geel in het Corbie hotel op 9 en 1 0 april. Er namen 44 
leden deel aan deze bijeenkomst. Zaterdag vonden de lezingen plaats in het hotel zelf. Dit bleek niet 
de beste locatie want de zon, die volop scheen op deze lentedag, speelde ons parten bij de 
projectie van de lezingen. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd op zondag, waar we in de 
kapel van het Gasthuismuseum door conservator Frieda van Ravensteyn werden verwelkomd en 
waar de algemene vergadering en de lezingen in optimale omstandigheden konden doorgaan. 
Na de lunch, in de gasthuishoeve aan de overkant, werd in de namiddag een geleid bezoek 
gebracht aan het Gasthuismuseum en de kerk met het graf van de H Dimpna. 
Op 27 oktober nam een groot aantal Nederlandse leden deel aan de 30ste Farmaceutisch 
Historische Dag te Kumpulan Bron beek in Arnhem. 
De najaarsbijeenkomst vond plaats te Brugge op 11 november op uitnodiging van Montanus 
vzw,het Collegium Medico-Historicum Brugense. Als locatie was gekozen voor het auditorium op 
de campus van de KHBO (Koninklijke Hogeschool Brugge-Oostende. Door niet minder dan twaalf 
sprekers werd het thema 'ziek zijn in de 16de en 17de eeuw' belicht, Hiervan nam onze voorzitter 
twee lezingen voor haar rekening. Na het symposium werden we per bus vervoerd naar het 
centrum van Brugge waar in het Hospitaalmuseum Memling in St-Jan een bezoek werd gebracht 
aan de tentoonstelling 'van chirurgijns tot pestheiligen' . 
In augustus werd een Nieuwsbrief verstuurd met de aankondiging van de data van de 
komende bijeenkomsten en een aantal interessante tentoonstellingen. 
Een aantal leden nam deel aan het 40ste Internationaal Congres van de ISHP te Berlijn van 14 tot 
17 september. 
Het bestuur vergaderde op 22 januari in de lokalen van de Koninklijke Apotekersvereniging van 
Antwerpen en op 23 juli te Rotterdam ten huize van de voorzitter. Naast de evaluatie van het 
werkjaar 201 Oen de voorbereiding van de congressen, werd besloten het Bulletin in zijn huidige 
gedrukte vorm te behouden, aangezien momenteel de verzending via de drukker vlot verloopt, en 
niet over te gaan tot een elektronische versie. Eveneens werd de ledenlijst op punt gesteld, maar 
zal gewacht worden met de publicatie aan de leden tot de website van de Kring verder gevorderd 
is. Er werden ook3 nieuwe leden genoteerd, waarvan één een 3de jaars student is van de KUL, 
Er werd tevens beslist, gezien de gunstige financiële situatie van de Kring, het 'Winckelboeck' van 
onze collega Gilias dat in drukvorm is verschenen aan de leden aan te bieden als 
nieuwjaarsattentie. Het jaar 2011 sloot af met een positief resultaat mede dank zij een strikte 
kostenbeheersing en de budget neutrale organisatie van de congressen. Er was dan ook geen 
reden tot verhoging van de contributie voor 2012. 
In 2011 overleed mevrouw Miep van den Brekel- Kerckhoffs, een regelmatige deelneemster 
aan onze congressen. 
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