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Op 1 januari 2015 vormden formeel vijf leden het bestuur van onze vereniging. Harry 
Huijben was echter bezig met zijn wandeltocht en had aangekondigd na afronding 
van die tocht, wel lid te blijven van onze vereniging, echter geen plaats meer te willen 
nemen achter de bestuurstafel. Eenzelfde bericht kwam op 9 januari bij ons binnen 
van Herman van de Berg. Door omstandigheden moest hij een aantal activiteiten 
stoppen. Hij zegde toe voor de vereniging beschikbaar te blijven. 
De website van de vereniging werd beheerd door onze ex-secretaris Eugene Dubois.   
 
Voor de redactie van onze periodieken tekenden: 
Herman van de Berg (tot januari 2015) Na januari Léon Mertens, Addy Creusen, 
Bart Ibelings, Joop Burgers. 
  
Op zondag 19 april werd de 3e ALV van onze vereniging gehouden. Door het 
samenvallen van de vergadering met de passage van de Amstel Goldrace viel de 
belangstelling enigszins tegen.  
De leden die wel aanwezig waren lieten zich de daslooksoep, die door enkele van 
onze leden gekookt was, goed smaken. Ons lid Anne van der Linden (meester 
herboriste) nam de aanwezigen mee in een denkbeeldige wandeling langs bermen, 
weiden en bos. Zij maakte ons wegwijs in de wereld van wilde inheemse bloemen en 
planten. 
 
Door de bestuursleden werd acte de présence gegeven bij de onthulling van de 
plaquette “De Klap van Wittem” op 21 juli 2015.  
 

     
 
Wij verzorgden de inrichting van de vitrine in het dr. Ackenshuis te Gulpen bij 
gelegenheid van “het jaar van de mijnen”.  
Aan het (verjongde) comité Kerst in het Geuldal werden foto’s van eerdere versies 
beschikbaar gesteld. Deze zijn onder andere gebruikt op hun website. 
 
Op 15 november werd periodiek nr. 4 ten doop gehouden. Om dit te realiseren 
werden er 4 redactiebijeenkomsten gehouden. Tijdens de presentatie –waarbij het 
eerste exemplaar werd uitgereikt aan lid en pelgrim Harry Huijben- werd een 
geslaagd muzikaal intermezzo verzorgd door troubadour Ruud Verhoeven. Ook hij 
ontving een 1e exemplaar van onze periodiek. 
 
 



   
 
Bij periodiek nr. 4 behoorde  een koker met een fraaie afdruk van een tekening op A3 
formaat van illustrator en Epenaar Jan Broos.   
Binnenkort zullen wij opnieuw aandacht besteden aan het werk van Jan. 
 
 

    
 
Na de uitreiking van de periodieken en een korte pauze, werd er –in woord en beeld- 
uitleg gegeven hoe ambachtelijk stroop van peer en appel in de pot komt. 
De heren Eussen resp. uit Wijlre en Hombourg namen deze presentatie voor hun 
rekening. Roggebrood, schink en sjroeëp ontbraken niet en werden door de 55 
aanwezigen zeer gewaardeerd. 
 
Eind 2015 stond de  teller van het ledental op 87. 
Een respectabel aantal voor een vereniging die pas 4 jaar geleden het levenslicht 
zag. 


