
Jaarverslag 2018 van Heemkundevereniging Uit Ons Krijtland. 

De samenstelling van het bestuur was nog altijd ongewijzigd en met slechts 3  
bestuursleden feitelijk onderbezet. Met tevredenheid kon het bestuur en de redactie 
terugkijken op een geslaagde presentatie van het boek Markante Epenaren op 17 
december 2017. 
Op 8 april vond de zesde Algemene Ledenvergadering plaats. Het was de eerste 
echt zonnige  voorjaarsdag Het mooie weer speelde ons parten. De vergadering 
werd bezocht door 26 leden, twee en twintig leden hadden zich afgemeld. De 
aanwezigen lieten zich de daslooksoep, met speltbrood en inheemse kruidenboter 
goed smaken. 

 
 
Na het formele gedeelte volgde een presentatie van zo’n 250 foto’s. Deze had de titel 
gekregen: Ieëpe va hiel vreuger, vreuger en noe.  Epen tussen 1900 en 1940, 1970 
en vandaag de dag. Tijdens een bestuursvergadering in kondigde Wim Creusen aan 
te bedanken als bestuurslid. Kort daarna bedankte ook Addy Creusen als redatielid. 
Zij had een zwaar jaar achter de rug. Er resteerden nog 2 bestuursleden en 3 leden 
van de redactie.Op 3 juni stond een wandeling gepland met de bij ons wel bekende 
Dr ir. Wiel Schins. Na zijn geologische presentatie na de ALV van 2017 had hij ons 
uitgenodigd met hem een wandeling te maken door het Vijlenerbos. Helaas moesten 
wij vanwege te weinig belangstelling (slechts 9 aanmeldingen) deze wandeling, 
afblazen.  
 
In een nieuwsbrief maakte de voorzitter de besluiten van Wim en Addy bekend. Hij 
deed een oproep aan de leden “om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van 
de vereniging”  We vonden 3 leden bereid om het bestuur te komen versterken. Ine 
Sleijpen zei toe bereid te zijn alle werkzaamheden van het secretariaat op zich te 
nemen, dit echter zonder actief bestuurslid te zijn.  
Op 25 mei werd in geheel Europa de Algemene Wet Gegevensbescherming van 
kracht .(kortweg AVG genaamd) Ook onze vereniging moest aan die regelgeving 
voldoen. Inmiddels staat al de tweede tekst daarover op onze website.  
 
In het voorjaar werden we gevraagd om de kinderen van de basisschool toch een 
kermisgevoel te geven, ondanks het feit dat de maandag een “gewone” schooldag 
zou zijn. Wij leverden creatieve bijdrage aan een minikermis en verzorgden aan twee 



groepen een heemkunde presentatie. Ook waren wij intermediair bij het idee en het 
verzorgen van een draaiorgelspeler.  
 
Tijdens het overleg met Anne van der Linden over haar rol in het HKV bestuur kwam 
“de Stichting Ode aan Heimans” ter sprake. Na vijf jaar herdenkingen te hebben 
georganiseerd, vroegen de bestuursleden zich af of het – na 2018- nog wel zinvol 
zou zijn dit jaarlijks te blijven doen. Hun vraag was: kan de stichting “ode aan” niet 
beter ingebracht worden in de Stichting HKV.? Die zou dan mogelijk op zich kunnen 
nemen om bijvoorbeeld een keer per vijf jaar, aandacht te besteden aan de 
overlijdensdatum van Heimans. Tijdens een overlegvergadering werd besloten om 
“Ode aan” te doen opgaan in onze stichting. Dit werd vervolgens ook notarieel 
afgehandeld. Hun penningmeester Herman van de Berg gaf aan bereid te zijn om 
weer deel uit te gaan maken van de redactie van onze periodieken.   
Ook vermeldenswaardig was dat twee van onze leden veel donderdagavonden 
hebben besteed aan het organiseren van ons archief. Het resultaat daarvan is een 
complete lijst van boeken, periodieken, geschriften en albums.  Ook is een lijst 
gemaakt van andere zaken zoals schilderijen, foto’s en films.  
 
In verband met de geplande uitgave van het periodiek V (monumenten van devotie) 
kwam de redactie in het jaar 2018 zeven keer bij elkaar. De presentatie van het 
periodiek moest in verband met de beschikbaarheid van de zaal over de 
jaarwisseling heen getild worden. Deze vond plaats op 13 januari 2019. 

 
Het werk was gedaan in het jaar 2018. De bloemen konden geplukt worden in het 
jaar 2019. Tijdens de presentatie waren ruim 60 aanwezigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


