
Jaarverslag 2016 

De teller van het aantal bestuursleden in 2016 stond nog altijd op drie. 
Voorzitter Léon Mertens, penningmeester/secretaris Wim Creusen en o.a. notulist 
Bart Ibelings. Deze drie bestuursleden, uitgebreid met Addy Creusen en Joop 
Burgers vormden ook de redactie voor het geplande boek Markante Epenaren.  
Voorwaar een hele klus. 
De redactie kwam 7 keer bij elkaar.Tal van persoonlijke en telefonische interviews  
werden er met familieleden en bekenden van “Markante Epenaren” gehouden. 
 
Op zondag 3 april 2016 werdde 4e Algemene Ledenvergadering gehouden.  
Twee en veertig leden lieten zich de (inmiddels traditionele) daslooksoep met  
speltbrood goed smaken.  
Na de pauze nam Harry Huijben ons aan de hand voor een verslag in woord en  
beeld over zijn wandeltocht dwars door Europa. Op humoristische, maar ookserieuze  
wijze, omschreef hij het plezier, de ontberingen en zelfs de gevaren van 7500 km 
wandelen met zijn hond en deels ook met zijn paard. 
Hij kon € 13.500,= overmaken aan de stichting mama Alice. 
 

 
 
Eind april verzorgde Henk Kroese (koetsje durch ’t Krijtland) een uitzending over Neu 
 Moresnet. Het kleine staatje dat ontstond  na het congres van Wenen (1815).Feitelijk  
konden partijen het maar niet eens worden wie de zeggenschap zou krijgen over de  
bodemschatten aan zink en lood. Het resultaat was: een ministaatje, dus: een 4 
landenpunt. In de uitzending liet Henk de Vaalsenaar Karl Habets aan het woord. 
Wij vroegenhem om een excursie voor ons te verzorgen naar Plombieres. 
Jammer genoeg werkte alleen het weer niet mee.  



 
 
Tussen de buien door konden we een weiland vol zinkviooltjes bewonderen.  
We zagen de stroom van oude Geul in een door mensenhanden uitgehouwen 
opening in de rots ondergronds gaan.   
In het naburige dorp Sippenaeken wees hij ons in buurtschap Terbruggen de 
plaats waar pas 8 jaar geleden een 95 meter diepe mijnschacht de gedempt was. 
 

 
 
Tijdens de uitzending over Neu Moresnet kwam ook Dr. Ir Wiel Schins aan het  
woord. Hij is een bekend spreker over geologie en hij vertelde over de zinkindustrie  
en welke gevolgen dat voor ons dorp Epen had kunnen hebben. 
En passant vertelde hij dat zijn roots nog in Epen lagen. Wiel Schins werd gevraagd 
om een lezing te verzorgen na de jaarvergadering van 2017.  
 
Het verenigingsjaar 2016 werd toch al grotendeels beheerst door de plannen 
voor het boek Markante Epenaren I. De presentatie daarvan stond “ergens in 2017” 
gepland.  Besloten werd om ná Markante Epenaren I eerst weer 2 periodieken   
uit te geven. Eén over kruisen en kapellen, en vervolgens één over toerisme in Epen 
vanaf het begin van de 20e eeuw.     
Het functioneel maken van het archief en het uitwerken van toponiemen, al eerder  
gevraagd door het kadaster, waren zaken die op het verlanglijstje 2017 bleven staan.  
 


