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Het eerste in het oog springend feit van 2014 was de release van Periodiek nr 2 
op zondag 26 januari bij herberg Peerboom. 
Door het bestuur werden enkele dagen daaraan voorafgaand de 3 vitrinekasten 
ingericht die door de ondernemer aan de HKV ter beschikking waren gesteld. 
Thema’s: de mijnen, het dagelijks leven en devotie in het gezin. 
 
 

    
 
Ook werden een groot aantal foto’s en voorwerpen getoond. 
 
De voorzitter van de stichting Ode aan Heimans, mevrouw Anne van der Linden, 
vertelde over de plannen van de stichting tijdens de Heimansweek in van 19-t/m 26 
juli.    
 
Er waren 55 aanwezigen . 
 
De Algemene ledenvergadering werd gehouden op zondag 6 april. 
Het tweede deel van de bijeenkomst werd verzorgd door dr. Karen Jeneson, 
conservator van het thermenmuseum te Heerlen. Zij hield een lezing over de 
Romeinen in onze omgeving.  

   
 
Gezien de ijzerertssmelterij nabij de Geul moeten de Romeinen ook in onze 
omgeving actief zijn geweest. 
 
Nagenoeg tegelijkertijd werden onze bijdragen gevraagd aan een drietal activiteiten: 

     Herdenkingsweek “Ode aan Heimans” 19-26 juli.  
* Onze HKV had een plaquette laten ontwerpen die aangebracht zou worden aan 
hotel Geuldal, het hotel waar Heimans verbleef tijdens zijn geologische excursies,  



*Boeren in het Geuldal in videofilm, deze werd vertoond in de aula van de 
basisschool. Door onze vereniging was er een tentoonstelling ingericht met 
voorwerpen uit de tijd van Heimans 
* Herdenking 70 jaar bevrijding in het Dr. Ackenshuis in Gulpen en  in het 
verzorgingshuis Langendael in Vaals  
 
Ons lid Tonny van der Heijden verraste ons met ruim 200 zwart-wit foto’s. Zij stond 
deze korte tijd af voor digitalisering. Inmiddels is van deze foto’s een power point 
presentatie gemaakt en zijn de foto’s door Tonny zelf met behulp van een dicteer 
apparaat voorzien van commentaar. 
 
De aandacht voor de bevrijding en andere feiten van WOII deed de redactie van 
“Ieëpe van vreuger en noe” besluiten om van periodiek nummer 3 (gepland voor 
december 2014) geheel te wijden aan de ervaringen van Epenaren tijdens de WO II.     
Het 2e gedeelte van de presentatie werd verzorgd door Hub Schetters uit Kerkrade. 
Hij vertelde over zijn ervaringen met de evacuatie van 30.000 Kerkradenaren. 
Er werd een tentoonstelling over de oorlog ingericht en de vitrinekasten werden 
daarop aangepast. 
 
Enkele dagen daarvoor waren leden van onze heemkundevereniging – gewapend 
met scheppen- naar het Bovenste Bos getogen, om daar, samen met 
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en van de gemeente Gulpen Wittem 
een nieuwe Herregottsbeuk te planten. 
 
Kort daarvoor was ons bestuurslid Harry Huijben begonnen aan een wandeltocht van 
6500 km. Kort daarna deed ons bestuurslid Herman van de Berg, begin januari een 
stapje terug, en legde hij zijn bestuurs- en redactieactiviteiten voor onze vereniging 
neer. Vervanging van 2 bestuursleden was niet eenvoudig. Gelukkig trad Bart 
Ibelings toe tot het bestuur en de redactie.  
Wel konden we als vereniging tevreden zijn met de aangroei van het aantal leden. 
De teller stond op 1 januari 2014 op 87 leden.    

 


