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Nog altijd bestond het bestuur slechts uit 3 leden. De twee initiatiefnemers uit 2012  
Wim Creusen en Léon Mertens en de opvolger van Harry Huijben, Bart Ibelings.  
De website van de vereniging werd onderhouden door onze ex secretaris Eugene  
Dubois. Het bestuur ziet het nog steeds als haar taak om dit medium een belangrijker  
rol dan tot nu toe te laten vervullen en is voornemens om daarin stappen te  
ondernemen.   
 
Op zondag 9 april 2017 werd in herberg Peerboom de 5e Algemene  
Ledenvergadering gehouden. Er waren 25 leden aanwezig. 11 leden hadden zich 
afgemeld. Het groot aantal afmeldingen werd veroorzaakt door het feit dat het 
gemeentelijk muziektreffen op dezelfde zondag werd gehouden. Liefst 7 leden van 
onze HKV maken deel uit van de harmonie. Wellicht had het fraaie voorjaarsweer 
ook een aantal leden doen kiezen voor een wandeling in plaats van een vergadering.  
De notulist noteerde de volgende besluiten:  

• De oproep voor medewerking voor completering van de lijst van toponiemen. 
In een nieuwsbrief was de lijst van Lei Rompen gepubliceerd. Het bestuur 
ontving enkele reacties op die lijst. 

• Het voorstel van het bestuur om de contributie te vereenvoudigen werd  
aangenomen. Voortaan kon een gezin kiezen voor een gezinslidmaatschap. 
De contributie daarvoor bedraagt € 15,00. Voorheen was deze € 10,= per lid. 

 
Het bestuur had voor het 2e gedeelte van de bijeenkomst Dr. Ir. Wiel Schins uit 
Eijsden uitgenodigd voor een lezing. Voor hen die dat nog niet wisten (bijvoorbeeld 
uit de Omroep Krijtland serie van Henk Kroese over Moresnet) vertelde hij dat de 
wieg van zijn voorvaderen nog in Terziet en Diependal had gestaan. 
Met dia’s, stenen en fossielen in zijn hand leidde hij de aanwezigen door de 
geschiedenis van 75 miljard jaren bestaan van onze aarde.  
Met kwinkslagen en begrijpbare teksten boeide hij alle aanwezigen. Hij bood aan om 
in de komende tijd een geologische excursie in het Vijlenerbos te verzorgen. 
 
Het geplande boek over markante Epenaren vergde veel tijd. De redactie, uitgebreid 
met het bestuurslid Wim Creusen werkte gestaag door.   
In 17 hoofdstukken zou het leven beschreven worden van meer dan  
dertig Epenaren. Léon Mertens tekende voor teksten van een aantal hoofdstukken. 
Op zijn foto- en ansichtkaartenverzameling werd menigmaal een beroep gedaan. 
Addy en Wim Creusen waren eveneens betrokken bij het beschrijven van de 
levenswandel van diverse Markante dorpsgenoten. Veelvuldig werd het genealogisch 
archief van Wim geraadpleegd. Bart Ibelings nam het voorwoord en de correcties van 
alle teksten voor zijn rekening. Joop Burgers verzorgde de teksten van enkele 
hoofdstukken en de lay out van het gehele boek. Voorwaar een hele kluif. 



Als gastredacteuren verzorgden Herman van de Berg en Jeu Janssens enkele 
hoofdstukken terwijl van een eerdere tekst van schrijfster Rosalie Sprooten over de 
gezusters Lousberg gebruik gemaakt mocht worden.   
Tenslotte leverde ook Jan Broos met de illustratie op de kaft een bijdrage en mocht 
de redactie gebruik maken van een aantal foto’s van ons lid Jan Lumeij.  

 
 
De presentatie werd gehouden op zondag 17 december (een week later dan de  
eerst geplande datum). Er was een speciale rit naar Polen nodig om de boeken tijdig  
in Epen te krijgen. Er waren bij de bijeenkomst meer dan negentig mensen  
aanwezig. De eerste 250 exemplaren waren in één week uitverkocht. Ook de tweede 
 druk van 200 exemplaren was in een mum van tijd verkocht. De presentatie werd 
 door velen betiteld als “was het een reünie”. 
 Enkele weken voor de release werden vitrines in de zaal van herberg Peerboom 
voorzien van knipsels uit het boek. Foto’s en korte teksten creëerde 
nieuwsgierigheid. Blijkbaar heeft ook dit gewerkt.  
De burgemeester was bereid gevonden om het 1e exemplaar persoonlijk in ontvangst 
te komen nemen. Zij was lovend over het initiatief en de vitaliteit van de vereniging. 
 

 



 
De reacties op het boek leverde de vereniging de aanmelding van 5 nieuwe leden 
op. Het ledenaantal van onze vereniging kwam daarmee op 110. 
 
Ook naar het jaar 2018 moesten nog zaken van het verlanglijstje van 2017 
overgeheveld worden, zoals:  

• Het beheer van  het archief. We beperken ons nog altijd tot het opbergen in 
kasten en mappen. 

• Voor het onderhoud van kruisen moeten we het nog steeds hebben van 
activiteiten van individuele personen. Een groepje, zoals destijds de Stichting 
Wegkruisen, wil nog maar niet lukken. 

• Het bestuur is met 3 personen nog altijd onderbezet. Interesse van jongeren 
(< 60 jaar) zou zeer welkome zijn. 

 
Tot zover het jaar 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 


